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• 8:30: REGISTRE I CAFÈ 

 

• 9:00 BENVINGUDA 

o MA. TERESA MACHADO, Directora de la Fundació Palo Alto i Ambaixadora d’Economia 

Circular de l’Advanced Leadership Foundation 

o JOSEP MA. TOST, Director de L’Agencia de Residus de Calalunya 

 

• 9:30 – 10:30: “L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA COM MOTOR” 

El sector públic és una peça fonamental per a la implantació de models innovadors basats 

en una economia circular, no només com a responsable de polítiques i normatives, sinó 

també impulsant, fomenten i promocionen, programes i projectes que incrementin el 

nombre de bones pràctiques i casos d'èxit que generen valor econòmic, social i per 

descomptat mediambiental. 

En aquesta sessió comptarem amb responsables de diferents nivells de l'administració 

publica tant en l'àmbit autonòmic com local, que estan impulsant programes i projectes 

que van des dels cupons d’economia circular  i el premi d'ecodisseny, fins a la creació de 

la plataforma Catalunya Circular o l'organització del Circular Economy Hostpot 2020. 

MODERA PILAR CHIVA, Directora del Àrea d’Economia Circular de la ARC 

• MAITE ARDÈVOL, Coordinadora Àrea de Sostenibilitat i Economia Circular, ACCIÓ 

• PAU PLANELLES, Tècnic de Projectes, BIT HABITAT – AJUNTAMENT DE BARCELONA 

• MIREIA CAÑELLAS, Responsable de Desenvolupament Sostenible, DEPARTAMENT DE 

TERRITORI I SOSTENIBILITAT, GENCAT 

 

• 10:30 – 11:30: “PENSAT A PALO ALTO” 

Palo Alto arrenca l’any 1989 com a Centre de Creació Cultural i Artística i sempre ha volgut 

ser un agent més de Barcelona i aportar la seva visió i el seu talent, i ha intentat estar atent 

a l'evolució de la ciutat, les seves oportunitats, els seus reptes, els seus debats, albergant un 

conjunt d'iniciatives empresarials a l'entorn del disseny, l’arquitectura, la pintura, l’escultura, 

la fotografia, entre altres disciplines. 

En aquesta sessió, dos professionals amb seu a Palo Alto Barcelona presentaran projectes 

pensats al centre de creació, tots ells ja materialitzats i/o realitzats: Magma Design amb els 

seus exemples de disseny industrial circular i les obres de Alonso Balaguer Arquitectes 

Associats 

MODERA: ANNA BADIA, Directora de Sostenibilitat de VERITAS 

• TONI CLARIANA, Dissenyador, fundador de MAGMA DESIGN  

• SERGI BALAGUER, Arquitecte, fundador de ALONSO BALAGUER ARQUITECTES ASSOCIATS 
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• 11:30 – 12H: PAUSA CAFÈ 

 

• 12:00 – 14:00: “2009-2019, 10 ANYS DEL PREMI DISSENY PER AL RECICLATGE A PALO ALTO” 

El 18 de juny de 2009 Palo Alto va ser el lloc triat per l'Agència de Residus de Catalunya per 

a celebrar el 5e lliurament del llavors anomenat Premi 2009 «Disseny per al reciclatge: 

producte reciclat/reciclable», avui Premi Catalunya d’Ecodisseny. 

Deu anys després, tornen els premiats a Palo Alto: Ecoalf, Breinco i NutCreatives, 

reconeguts amb esment honorifica en les categories de productes, estratègies i projectes. 

Avui aquestes empreses continuen desenvolupant la seva activitat en el sector 

de l’ecodisseny.  

En 2019 s'ha publicat la Guia d'Economia Circular dedicada al Disseny Industrial, que 

reuneix estratègies i solucions innovadores empresarials en el disseny industrial i alineades 

amb l'economia circular; i també exemples de projectes en col·laboració, un factor clau i 

necessari en l'economia circular. S'uneixen Back to Eco, Grisverd i Leitat per a compartir la 

seva experiència. 

MODERA: ALFRED VARA, Cap del Departament de Prevenció de la ARC 

• ECOALF, Carolina Blazquez, Directora d’Innovació i Sostenibilitat 

• BREINCO, Gemma Pagès, Directora Tècnica  

• NUTCREATIVES, Àlex Jiménez Higueras, CEO 

• BACK TO ECO, Nùria Nubiola, CEO 

• GRISVERD, Asun Colom, Responsable de Màrqueting 

• LEITAT, Marta Escamilla, Responsable de la Divisió de Sostenibilitat  

 

• DINAR: 14 – 15:30 

 

• 15:30 – 18:30: TALLERS 

• TALLER DISSENY CIRCULAR AMB CONNECTINGBRAINS* 

El taller Disseny Circular serà impartit per connectingbrains* on s’abordarà el repte des 

de l’enfocament de l’Economia Circular i aplicant la metodologia Design Thinking, per 

redissenyar objectes quotidians i trobar solucions innovadores. 

 

• TALLER CO-DISSENYAR UN BARRI CIRCULAR SENSE DESAPROFITAMENT ALIMENTARI AMB EL 

BARRI CIRCULAR #POBLENOU 

Uneix-te als actors  del “Barri Circular #Poblenou” en un taller de co-creació per a 

repensar l'entorn local del menjar, prototipar i debatre sobre noves idees d'economia 

circular en el barri del Poblenou. Aquesta iniciativa forma part del projecte H2020 

SISCODE que promou la co-creació i a la innovació responsable en 10 territoris 

europeus.  

mailto:comunicacio@fundaciopaloalto.org

